
BIBLIOTECA UNISINOS 
 

As Bibliotecas estão atendendo normalmente. O horário de atendimento 
da Biblioteca de São Leopoldo (3A - Saguão) é de segunda a sexta-feira, das 8h às 22h e 
aos sábados das 8h às 12h. Os acervos estão abertos de segunda a sexta-feira, das 9h às 
21h. 
 

O horário de atendimento na Biblioteca de Porto Alegre é de segunda a sexta-
feira, das 8h às 22h e nos sábados das 8h às 12h. 
 

• Solicitação de fichas catalográficas: bibliopt@unisinos.br. 
• Dúvidas sobre elaboração de trabalhos acadêmicos utilizando normas técnicas 

ABNT: biblionormas@unisinos.br. 
• Dúvidas sobre bases de dados e capacitações: bibliobases@unisinos.br. 

 
Outras dúvidas: bibliotecasl@unisinos.br. 
Telefone: (51) 3590-8819. 
Whatsapp: (51) 99995-5572. 
 
7.1 O serviço de Book Express permanece sendo oferecido? 
Sim, acesse a página da Biblioteca www.unisinos.br/biblioteca e clique em "Book 
Express". 
 
7.2 Até qual horário posso fazer um pedido de Book Express? 
As solicitações poderão ser realizadas durante toda a semana. Pedidos para a retirada 
no local de origem do material, realizados até às 16h, são atendidos no mesmo dia, já 
os pedidos realizados a partir das 16h01, serão atendidos no próximo dia útil. Os pedidos 
de materiais que envolverem transporte entre as Bibliotecas de São Leopoldo, Porto 
Alegre ou Postos de atendimento serão atendidos conforme a agenda de transporte. É 
necessário aguardar o recebimento do e-mail informando a disponibilidade do material. 
 
7.3 Meus livros estão com prazo de empréstimo encerrando, o que devo fazer? 
A renovação dos livros é de responsabilidade do aluno e pode ser efetuado através do 
sistema em www.unisinos.br/biblioteca menu "Renovação". O acesso se dá com o login 
e senha do portal Minha Unisinos. 
 
Importante: os materiais reservados não podem ser renovados. Dessa forma, deverá ser 
realizada a devolução do exemplar. 
 
7.4 Estou com livros em atraso, como resolvo? 
Basta solicitar o serviço de Regularização de Débitos através do 
link: https://www.unisinos.br/biblioteca/servicos-e-recursos#regularizacao-de-
debitos Não esqueça, os materiais com reserva não poderão ser regularizados. Neste 
caso, deverá ser realizada a devolução do exemplar. 
 
 
7.5 Qual a senha utilizada para acessar os e-books? 

http://www.unisinos.br/biblioteca
http://www.unisinos.br/biblioteca
http://www.biblioteca.asav.org.br/biblioteca_s/php/login_usu.php?flag=index.php
https://www.unisinos.br/biblioteca/servicos-e-recursos#regularizacao-de-debitos
https://www.unisinos.br/biblioteca/servicos-e-recursos#regularizacao-de-debitos


O login e senha para acessar as e-books da Biblioteca são os mesmos utilizados para 
acessar o portal Minha Unisinos. 
 
 7.6 Como acessar os e-books da Biblioteca? 
Basta acessar o catálogo online da Biblioteca através do 
endereço http://biblioteca.asav.org.br. Em "Tipo de obra" selecione Livro eletrônico. 
Em "opções de consulta" selecione tipo de pesquisa por "Palavra" (para buscar por 
Título, Assunto, Autor ou Livre) ou selecione "Índice" para outras opções. Digite o termo 
desejado e clique em Pesquisar. Para acessar o e-book é necessário clicar no ícone do 
cadeado. Abrirá a tela para inserir login e senha (os mesmos utilizados para acessar o 
portal Minha Unisinos). Após efetuar o login, o sistema remeterá para a plataforma do 
e-book. Boa leitura! 
 
7.7 Estou com dúvidas sobre normas ABNT, como faço para esclarecer? 
Envie sua dúvida para biblionormas@unisinos.br. 
 
7.8 Estou com dúvidas sobre bases de dados e capacitações, como faço para 
esclarecer? 
Envie sua dúvida para bibliobases@unisinos.br. 
 
7.9 Preciso de adaptação dos textos através do serviço do LAI (Laboratório Adaptado 
de Informática), como faço para solicitar? 
Envie sua solicitação para lai@unisinos.br. 
 
8.0 A Biblioteca oferece espaço para estudo? 
Sim, a Biblioteca de São Leopoldo oferece espaços para estudos no 3º andar (3A) e nos 
acervos 4A, 4B, 5A e 5B. A Biblioteca de Porto Alegre oferece espaço de estudo 
integrado ao acervo. 
 

http://biblioteca.asav.org.br/

